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Op de omslag: 
'David en Absalom' een lithografie van Marc Chagall uit 1956 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Werner Pieterse 
Ouderling van dienst: Rina Ran 
Diaken: Chris Aalbersberg 
Voorlezer: Rina Ran 
Muziek: Peter van Dongen (orgel) 
 Fetsje Bijma (dwarsfluit)  
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Stilte 
 
Woord van welkom 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 
Er wordt gelezen: “In de veelheid van geluiden” 

(Lied 283: vers 1 t/m 5) 

 
Onze Hulp 
 
Inleiding op de dienst 
 
Met de kinderen 
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing: 2 Samuel 15:1-12 

Absalom neemt het volk voor zich in 
 

Enige tijd later laat Absalom een wagen maken, schaft zich paarden 

aan en neemt een escorte van vijftig man in dienst. Elke ochtend 

vroeg stelt hij zich op bij de stadspoort. Hij spreekt iedereen aan 

die op weg is naar de koning om een uitspraak te vragen in een 

rechtsgeschil. 

 ‘Waar komt u vandaan?’ vraagt hij dan, en wanneer het antwoord 

luidt:  

‘Uit dat en dat stamgebied van Israël,’ dan zegt Absalom:  

‘Hoor eens, ook al hebt u volkomen gelijk, bij de koning zult u geen 

gehoor vinden.’ En hij vervolgt:  

‘Waarom word ik niet aangesteld tot rechter van dit land? Ik zal 

iedereen in het gelijk stellen die een geschil of een rechtsvordering 

aan me komt voorleggen.’ Wanneer zo iemand dan voor Absalom 

wil neerknielen, breidt Absalom zijn armen uit en omhelst hem. Zo 

treedt hij iedereen uit Israël tegemoet die een uitspraak komt vra-

gen bij de koning, en op die manier palmt hij het volk van Israël in. 

Als er vier jaar verstreken zijn, zegt Absalom tegen de koning:  

‘Ik vraag u toestemming om naar Hebron te gaan en de gelofte in 

te lossen die ik de HEER heb gedaan. Ik heb tijdens mijn verblijf te 

Gesur in Aram namelijk aan de HEER beloofd dat ik hem eer zou be-

wijzen wanneer hij ervoor zorgde dat ik in Jeruzalem terugkeerde.’ 

De koning antwoordt:  
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‘Ga gerust.’  

Absalom gaat op weg naar Hebron. Eerst stuurt hij echter handlan-

gers naar alle stamgebieden van Israël met de boodschap:  

‘Zodra het geluid van de ramshoorn klinkt, moeten jullie dit be-

kendmaken: “Absalom is in Hebron tot koning uitgeroepen!”’  

Tweehonderd genodigden uit Jeruzalem vergezellen Absalom op 

weg naar Hebron. Ze gaan nietsvermoedend en volkomen te 

goeder trouw met hem mee. Ook Achitofel, de raadsheer van 

David, laat hij voor het offermaal overkomen uit diens woon-

plaats Gilo. Steeds meer mensen sluiten zich bij Absalom aan. Zo 

ontstaat een wijdvertakte samenzwering. 

 
Muziek 
 
Schriftlezing: 2 Samuel 15:13-15 & 23-30 

David ontvlucht Jeruzalem 
 

Als David bericht krijgt dat het volk van Israël de kant van Absalom 

heeft gekozen, zegt hij tegen zijn hovelingen:  

‘Kom, we moeten vluchten, willen we aan Absalom ontkomen. Snel, 

we moeten hem vóór blijven, want als hij ons hier in Jeruzalem 

overvalt, zal hij een bloedbad aanrichten en is het met ons gedaan.’ 

‘Zoals u wilt, mijn heer en koning,’ antwoorden de hovelingen. ‘Wij 

staan tot uw beschikking.’ De koning vertrekt, en zijn hele hofhou-

ding volgt hem. Hij laat echter tien van zijn bijvrouwen achter om 

voor het huis te zorgen. 

(...) 

Het volk jammert luidkeels terwijl het leger [van David] voorbij-

trekt. Als de koning de Kidronbeek oversteekt en het leger de weg 

naar de woestijn inslaat, ziet hij Sadok, die samen met de Levieten 
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de ark van het verbond met God draagt. Ze zetten de ark van God 

neer en Abjatar brengt brandoffers tot iedereen vanuit de stad 

voorbijgetrokken is. De koning zegt tegen Sadok:  

‘Breng de ark van God terug naar de stad. Als de HEER me gunstig 

gezind is, zal hij zorgen dat ik terugkeer en de ark terugzie op zijn 

eigen plaats. Maar als de HEER mij afwijst, dan zal ik me daar bij 

neerleggen. Hij mag met me doen wat hij het beste vindt.’ En hij 

vervolgt: ‘U en Abjatar kunnen gerust teruggaan naar de stad en 

dan uw zonen Achimaäs en Jonatan met u meenemen. Ikzelf zal 

wachten in de woestijn, waar men de Jordaan kan oversteken, tot ik 

bericht van u krijg.’ 

Sadok en Abjatar brengen de ark van God dus terug naar Jeruzalem 

en blijven in de stad. 

David gaat de helling van de Olijfberg op. Jammerend klimt hij naar 

boven, zijn hoofd bedekt en barrevoets. Allen die met hem mee-

gaan, hebben hun hoofd bedekt en klimmen jammerend naar bo-

ven. 

 
Muziek 
 
Er wordt gelezen: “O Heer, de vijand stelt” 

(Psalm 3: vers 1 t/m 3) 

 
Muziek 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, besloten met: 
 
Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. 

Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo 

ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef 

ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En 

leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want 

van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in 

eeuwigheid. Amen. 

 
Inzameling van de gaven 
 
Inleiding op de tekst van 519 
 
Er wordt gespeeld: “Gij die de ster van David zijt” 

(Lied 519: vers 1 t/m 4) 

 
Wegzending en zegen, beaamd met  
 Jos van der Kooij 

 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 24 januari 2021 
  

 
 

 
 

Predikanten: 
ds. Werner Pieterse, email: dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl , 
tel. 06 41508135 
ds. Bara van Pelt, email: baravanpelt@planet.nl , tel. 0620568648 
 
Ouderenpastor: 
Trudy Joosse, email ouderenpastor@pga-b.nl, tel. 0683354924 
Laat u ons weten als u met één van ons contact wilt? Bel of mail 
ons gerust.  

 
Actie Kerkbalans 2021 is gestart 

 
Zondag 17 januari startte de Actie Kerkbalans. Er gebeurt veel 
moois in de kerk. Om dat te kunnen blijven doen is uw financiële 
steun hard nodig. Wilt u uw bijdrage verhogen? Wilt u weten wat u 
vorig jaar hebt toegezegd? Wilt u uw betalingswijze wijzigen? Voor 
alle vragen over Kerkbalans kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau 
op dinsdag t/m donderdag van 9.00 uur - 12.30 uur, telefoon (020) 
641 36 48 of kerkelijkbureau@pga-b.nl. Uw gift is altijd welkom op 
NL53 ABNA 0549 316 523 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstel-
veen-Buitenveldert. 
 
Geef vandaag voor de kerk van morgen! 
 
Wat betekent de kerk voor jou? In 1 woord? Samen laten we de 
waardenwolk groeien. Lees meer op https://pga-b.nl/pga-
b/kerkbalans-wat-betekent-de-kerk-voor-u-voor-jou/ 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:baravanpelt@planet.nl
mailto:ouderenpastor@pga-b.nl
mailto:kerkelijkbureau@pga-b.nl
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpga-b.nl%2Fpga-b%2Fkerkbalans-wat-betekent-de-kerk-voor-u-voor-jou%2F&data=04%7C01%7C%7C8c066d5c6cd049b263b108d8bd5927e7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637467537910367299%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5QGBUr7LK3ds1BYFhSgCWDPExIc8yU%2FHvYf8uCFyHJA%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpga-b.nl%2Fpga-b%2Fkerkbalans-wat-betekent-de-kerk-voor-u-voor-jou%2F&data=04%7C01%7C%7C8c066d5c6cd049b263b108d8bd5927e7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637467537910367299%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5QGBUr7LK3ds1BYFhSgCWDPExIc8yU%2FHvYf8uCFyHJA%3D&reserved=0
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Aktie Vrijheidsmail januari 
 
Graag vragen wij weer uw aandacht voor de Aktie Vrij-

heidsmail. 

Indien u op deze link https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties 

klikt (als dat niet lukt kunt u de link kopiëren en in uw brow-

ser/zoekmachine plakken) ziet u alle acties die Amnesty op dit 

moment voert. Onderaan de foto’s ziet u het land waar de actie op 

gericht is en daaronder in een gele balk wat voor soort actie het 

betreft, een petitie, mail of brief. De mailacties herkent u aan stuur 

een mail! @. Als u een actie opent ziet u links een toelichting over 

de betreffende actie. Rechts hoeft u alleen uw naam, e-mailadres 

en woonplaats in te vullen en vervolgens op <verstuur mijn e-mail> 

te klikken. Doet u ook mee? 

Toelichting op de 1e collecte:  

Drugspastoraat Amsterdam 

Het Drugspastoraat Amsterdam (DPA) is een stichting die pastorale 
zorg verleent aan mensen die in hun leven zijn of waren vastgelo-
pen door drugsgebruik of in drugsgebruik. Vanuit  christelijke tradi-
tie wordt antwoord geboden op de zingevingsvragen die deze situ-
atie bij de mensen die erin verkeren oproept. Het Drugspastoraat is 
er met name  er voor mensen die (door of vanwege hun drugge-
bruik) geen sociaal of maatschappelijk netwerk hebben of daar 
moeilijk aansluiting bij kunnen houden. 

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 
5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. drugspastoraat. 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
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U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor 
de 1e collecte 
 

Toelichting op de 2e collecte:  

Missionair werk: een kerk van betekenis 

Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin 
voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een 
praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding 
met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor 
hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is 
voor álle mensen. 

De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-
diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van 
betekenis. 

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 
31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. inloophuis 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor 
de 2e collecte. 

 
 
 
 
 
 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftikkie.me%2Fpay%2FPGAB%2FoE7BAt1v341PPd1c3JTR6o&data=04%7C01%7C%7Cc6c0b53aed3c44490a4e08d8bd593906%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637467538187418652%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tiDnGzLmL195tW499aJea%2FmrETJVIXO%2Frq3IpXai6lY%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftikkie.me%2Fpay%2FPGAB%2FoE7BAt1v341PPd1c3JTR6o&data=04%7C01%7C%7Cc6c0b53aed3c44490a4e08d8bd593906%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637467538187418652%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tiDnGzLmL195tW499aJea%2FmrETJVIXO%2Frq3IpXai6lY%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftikkie.me%2Fpay%2FPGAB%2FwWfxQRMvXW2h8entjw55Q&data=04%7C01%7C%7Cc6c0b53aed3c44490a4e08d8bd593906%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637467538187428644%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wrmnmEN6X6gz8yDJdPOpwe2rfl6YwNrzvCKf9OYcAh0%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftikkie.me%2Fpay%2FPGAB%2FwWfxQRMvXW2h8entjw55Q&data=04%7C01%7C%7Cc6c0b53aed3c44490a4e08d8bd593906%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637467538187428644%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wrmnmEN6X6gz8yDJdPOpwe2rfl6YwNrzvCKf9OYcAh0%3D&reserved=0
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Eerste collecte   Tweede collecte 
 

    
   
 
Agenda Kerkdiensten 
 
24 januari 10.00 uur ds. Werner Pieterse 
 
31 januari 10.00 uur ds. Werner Pieterse 
 
7 februari 10.00 uur ds. Klaas Holwerda 
 
14 februari 10.00 uur ds. Werner Pieterse 
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